
”De Roekoe Speurtocht”

Eerst haal je de speurtocht op bij het restaurant en dan ga je het bos 
in. Tijdens het wandelen moet je vragen beantwoorden, opdrachten 
uitvoeren en zo leer je ondertussen veel over de natuur. 
Als jullie aan het wandelen zijn zetten wij de tafel voor jullie klaar 
want van het wandelen krijg je vreselijke honger.  Als je terug bent bij 
De Duivelsberg krijgen alle kinderen een Duveltjes-pannenkoek en 
iets te drinken. Natuurlijk krijgt de jarige ook een extraatje. 
Je kunt ook kiezen om eerst pannenkoeken te eten en daarna de 
speurtocht te lopen. 

Leeftijdscategorie: ± 7 t/m 12 jaar. 
Dit feestje kan op maandag t/m zaterdag van 12.00 t/m 17.00 uur 
en duurt (inclusief eten) ± 3 uur. 
Reserveren: (024) 684 14 39

Kosten  6  13,75 p/p.

”De kabouterroute”

De kabouterroute start in Beek. Dus eerst halen jullie voor iedereen 
een kabouter-paspoort op. Dan gaan jullie op zoek naar alle kabouters 
die in het bos wonen. Zij verstoppen zich allemaal in paddenstoelen, 
maar ook in de allerdikste en oudste boom van Nederland: de 
Kabouterboom. Wanneer jullie alle kabouter gevonden hebben, zullen 
jullie wel honger gekregen hebben. 
Dus snel in de auto en terug naar de Duivelsberg.  Alle kinderen 
krijgen een Duveltjes-pannenkoek en iets te drinken. Natuurlijk is er 
voor de jarige ook een extraatje. Je kunt er ook voor kiezen eerst 
pannenkoeken te eten en daarna op kabouter-speurtocht te gaan.

Leeftijdscategorie: t/m ± 6 jaar. 
Dit feestje kan ma-zat 12-17 uur en duurt (incl. eten en vervoer) ± 2.5 uur.
Reserveren: (024) 684 14 39

Kosten  6  11,50 p/p.
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Vroeger stond er in de buurt van het restaurant een burcht van Graaf Balderick. 
Wat er allemaal gebeurde in die tijd, hoe de burcht er uit zag en het antwoord 
op de vraag wie de moord op zijn of haar geweten heeft kun je allemaal te 
weten komen met deze speurtocht. Je haalt eerst de speurtocht en de GPS op 
bij het restaurant en dan ga je het bos in. Tijdens het wandelen moet je vragen 
beantwoorden en zo ontrafel je het mysterie van de moord.  
Als jullie weer terug zijn bij het restaurant staat de tafel voor jullie klaar 
want van het wandelen krijg je vreselijke honger.  Alle kinderen krijgen een 
Duveltjes-pannenkoek en iets te drinken. Natuurlijk krijgt de jarige ook 
een extraatje. Je kunt ook kiezen om eerst pannenkoeken te eten en daarna 
de speurtocht te lopen. 
Leeftijdscategorie: ± 8 t/m 12 jaar.
Dit feestje kan van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en duurt 
(inclusief eten) ± 3 uur. (Voor de GPS moet wel borg betaald worden van h 75,–)
Reserveren: (024) 684 14 39

Kosten  6  13,75 p/p.

De Speurtocht
“Moord op De Duivelsberg” met GPS

De Spionnen Smartphone Speurtocht

Een spannend avontuur in de natuur voor kids vanaf 8 jaar. Je wordt uitgedaagd 
om de Geheime Dienst te helpen bij het opsporen van een geheimzinnige 
internationale bende onder leiding van “De Spin”. Je krijgt onderweg alle 
bewijsstukken mee die je daarbij kunnen helpen. De bendeleden verstoppen 
zich in de natuur, waar ze onvindbaar zijn, maar door codes te kraken en 
geheime boodschappen te ontcijferen kom je steeds dichter bij de bende 
en hun buit! Voor deze speurtocht heb je een goed opgeladen telefoon nodig! 
Als jullie weer terug zijn bij het restaurant staat de tafel voor jullie klaar, 
want van al dat speuren krijg je natuurlijk vreselijk veel honger.  Alle kinderen 
krijgen een Duveltjes-pannenkoek en iets te drinken. Natuurlijk krijgt de 
jarige ook een extraatje. Je kunt ook kiezen om eerst pannenkoek te eten 
en daarna de speurtocht te lopen.
Leeftijdscategorie: ± 8 t/m 12 jaar.
Dit feestje kan van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en duurt 
(inclusief eten) ± 3 uur. 
Reserveren: (024) 684 14 39

Kosten  6  14,00 p/p.
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